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ОБІЖНИК 
 

До: Управ Осередків СУМ в Америці 
        і Керівних Органів КУ СУМ 

 
 

СПРАВА: XXIV КРАЙОВИЙ З’ЇЗД СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В АМЕРИЦІ 
 
      
Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Крайова Управа СУМ в Америці, згідно із проголошенням яке відбулося на Пленумі КУ СУМ  23-го 
квітня 2005 року,  повідомляє Управи Осередків та все сумівське членство,  що XXIV Крайовий З’їзд 
Спілки Української Молоді в Америці відбудеться в днях 15 і 16 жовтня 2005 року на Оселі СУМ в 
Елленвіл, Н.Й. 
 
УЧАСТЬ 
 
Згідно з параґрафом ч.29 Статуту СУМ, участь в Крайовому З’їзді СУМ з правом голосу беруть: 
 
а)  Члени Крайової Управи, Крайової Контрольної Комісії і Крайового Товариського Суду; 
б)  Делеґати, вибрані Загальними Зборами Осередку, у відношенні один делеґат на двадцять дійсних      
      членів, кандидатів та суменят; 
в)  Кожній розпочатій двадцятці прислуговує право одного делеґата; 
г)   Осередки, в яких у даному часі бракує вимаганого числа членів, мають право на одного делеґата; 
ґ)   Голови Управ Осередків і Булавні відділів Юнацтва; 
д)  Участь у Крайовому З’їзді СУМ з правом голосування приймають тільки дійсні члени; 
 
ПРАВА ГОЛОСУ/МАНДАТУ 
Згідно з параґрафом ч. 30 Статуту СУМ, делеґати беруть участь в Крайовому З’їзді особисто: 
 
а)  Лучення голосів делеґатів допускається в межах одного Осередку; 
б)  Якщо Осередки далеко віддалені від місця Крайового Зїзду СУМ і за браком часу та коштів  
      подорожі неспроможні вислати делеґатів, їм прислуговує право і обов’язок уповноважнити 
      делеґатів з інших Осередків через Управу даного Осередку; 
в)   Таке рішення може запасти тільки на Загальних Зборах Осередку, а у виїмкових випадках  
       Управою Осередку, повідомляючи наперед Крайову Управу; 
 



 
 
 
ПРАВОСИЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНЦІЇ КРАЙОВОГО З’ЇЗДУ 
 
Згідно із параґрафами  33, 34, 35, 36 і 37 Статуту СУМ: 
 
ч. 33  -  З’їзд СУМ є правосильним, якщо на ньому присутні не менше як половина уповноважених 
         делеґатів; 
ч. 34  -  У випадку неприбуття передбаченої Статутом кількости делеґатів, Крайовий З’їзд СУМ 
              відбувається на одну годину пізніше з незмінним порядком нарад, і тоді З’їзд є правосильний 
              при будь-якій кількості делеґатів; 
ч. 35  -   Крайовий З’їзд виносить всі постанови звичайною більшістю голосів, окрім тих постанов 
               в нижче поданій точці 36; 
ч. 36  -   Для рішення ліквідації, виключення членів і зміни цього Статуту потрібно дві третини 
               голосів делеґатів; 
ч 37  -    До Компетенції Крайового З’їзду належить: 
 

а)  Вислухання звітів найвищих керівних, контрольних та дисциплінарних органів СУМ і  
     схвалення роботи уступаючої Крайової Управи; 
б)  Ухвалення змін Статуту й Програми СУМ; 
в)  Вибір керівних, контрольних і дисциплінарних органів; 
г)  Устійнення висоти членських вкладок та затвердження бюджету на наступну каденцію; 
ґ)  Іменування почесних членів СУМ; 
д)  Затвердження і надання почесних грамот і відзначень; 
е)  Затвердження проєктів окремих правильників; 
є)  Розгляд відкликві виключених членів СУМ; 
ж)  Ухвалення постанов про матеріяльні вартості СУМ; 
з)  Вибір делеґатів на Світовий Конґрес СУМ; 
и)  Винесення рішення про ліквідацію СУМ; 
і)  Надання звання ІІІ-го Ступеня ( гляди Правильних Дружинників). 
 
РЕЄСТРАЦІЯ І ТРАНСПОРТ 
 
Кошт дводенного З’їзду для делеґатів і гостей виноситиме $125 від особи.  Це включає реєстрацію, 
Святкову Вечерю, два сніданки, два обіди, та перекуску в п’ятницю вечір.  Кошт реєстрації для 
старшого юнацтва, які будуть присутніми на З’їзді є $75 від особи.  Кошт Святкової Вечері для 
гостей/не делеґатів – $50 від особи.  Кошт кімнати на Оселі - $50 за ніч.  У кімнаті є два подвійні 
ліжка і може ночувати 4 особи.  Для замовлення кімнат  просимо безпосередньо зголошуватись до 
адміністрації Оселі на телефон 845-647-7230, або е-поштою на ellenville@cym.org.  
 
Для делеґатів які приїзджатимуть із дальших Осередків літаками подаємо до відома, що ми, на 
жаль, не матимемо можливості підібрати Вас на летовищах.  Рекомендуємо замовляти собі квитки 
із розкладом прибуття на Оселю в п’ятницю вечором на наступні летовища (Stewart, Newark, La 
Guardia).  Звідтам можна вирентувати авто і приїхати вчас на Оселю.  Закриття З’їзду передбачено 
не пізніше як на 2- год. по полудні.  Тому рекомендуємо відлет коло 6-ої години вечора. 
 
ПІДГОТОВЧІ КОМІСІЇ 
 
Крайова Управа покликала слідуючих подруг і друзів очолити підготовчі комітети/комісії З’їзду: 
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1. Підготовчий Комітет Крайового З’їзду – д. Петро Косцьолек 
2. Статутова Комісія – подр. Богдання Походай-Стельмах 
3. Мандатно-Верифікаційна – подр. Ірина Лібер 
4. Номінаційна Комісія – д. Андрій Бігун 
5. Фінансово-Господарська Комісія – д. Роман Козіцький 
 
 
 
СТАТУТ СУМ 
 
КУ СУМ покликала підготовчу Статутову Комісію, завданням якої є переглянути діючий 
Статут СУМ, і якщо потрібно представити зміни до затвердження Крайовим З’їздом.  
Рівночасно звертаємось до Управ Осередків переглянути Статут, і якщо є пропозиції на зміни, 
просимо подати їх на письмі до підготовчої Статутової Комісії не пізніше як до 24-го вересня 
2005 року.  Діючий Статут СУМ в Америці можна знайти на веб сторінці КУ СУМ – 
www.cym.org (cym-member/ password – yunak). 
 
ВІДЗНАЧЕННЯ 
 
До цього Обіжника є залучений окремий Обіжник в справі відзначень та підвищень СУМ.  
Просимо Осередків докладно запізнатись із вимогами та анкетами які там залучені.  Виповнені 
анкети просимо переслати У не пізніше як до 24-го вересня 2005 року.  
 
ОСЕРЕДКИ Є ЗОБОВ’ЯЗАНІ ДО 24 ВЕРЕСНЯ 2005 РОКУ: 
 
а)  Вирівняти всі незаплачені зобов’язання до КУ СУМ за роки 2002 – 2005; це включає 
розчислення за членські вкладки (останній Крайовий З’їзд прийняв рішення що річна членська 
вкладка  виносить $20  для  сеньйора, дружинника та юнацтва; за суменят не стягається.  
Половина із зібраних членських вкладок пересилається до КУ СУМ); 
б)  Всі інші фінансові зобов’язання – за журнал “Крилаті”, однострої та відзнаки, Коляда; 
в)  Анкети – Реєстрація делеґатів, Уповноваження Делеґата, Повновласть Делеґата, Зголошення 
Кандидатів на Визначних Членів та Зголошення Кандидатів на ІІІ Ступень; 
г)  Пропоновані зміни до Статуту 
 
В додатку просимо переслати до КУ Загальний Звіт Осередку, який повинен включати 
наступні дані: 
 
- Адреса та електронна пошта Осередку на яку повинна йти вся кореспонденція від КУ СУМ; 
- Дата останніх річних Загальних Зборів , список керівних органів з адресами, телефонами та 

е-поштою; 
- Стан членства Осередку за роки 2002/2003/2004/6-30-2005 – подати точний стан за таким 

ключем – сеньйори, дружинники, старше юнацтво, молодше юнацтво, суменята 
- Кількість роїв старшого і молодшого юнацтва 
- Кількість Виховників (які ступені) та кількість Впорядників (які ступені) 
- Кількість учасників з Осередку які були учасниками на літніх таборах як учасники і як 

Виховники/Впорядники у 2003 – 2005 роках; 
- Кількість передплатників журналу “Крилаті” 
- Які при Осередку діють мистецькі/спортові  одиниці.  Подати чисельний стан 
- Фінансовий стан Осередку: 

http://www.cym.org/


– Чи Осередок є власником свого приміщення (сам, чи на спілку із іншими 
організаціями); 

– Чи Осередок є безпосереднім власником Оселі.  Якщо ні, то хто є спів-власником 
– Фінансове сальдо за 2003-2005 роки 
– Скільки переслано до КУ за Коляду за 2003-2005 роки 
– Скільки переслано до КУ за членські вкладки за 2003-2005 роки 
– Подати коротку характеристику праці Осередку, із зазначенням позитивів як також 

із труднощами з якими приходиться працювати.  Що на вашу думку могла б зробити 
новообрана КУ, щоб допомогти Осередкам у їхній праці? 

 
 
Тому що від довшого  часу КУ не має постійного працівника у канцелярії, ласкаво просимо 
Осередки всі анкети, зголошення на відзначення та звіти,  по можливості пересилати 
електронною поштою на ky-usa@cym.org.  У випадку, що Ви не будуте мати змоги 
користуватись е-поштою, тоді просимо висилати всю інформацію поштою на адресу Оселі 
КУ- UAYU Inc., 8853 Route 209, Ellenville, NY 12428, із зазначенням “KY ZYIZD”. 
 
СТАРШЕ ЮНАЦТВО – МАЙБУТНІСТЬ СУМ 
 
Тому, що наше Старше Юнацтво – це майбутні провідники нашої Спілки, Крайова Управа 
просить, щоб з кожного Осередку приїхали 2-3 старші юнаки/юначки на наш З’їзд.  Це дасть їм 
можливіть запізнатись ближче про працю нашої Спілки, та про діяльність Крайової Управи 
зокрема. Їхня присутність на пленарних нарадах та у працях комісій З’їзду відкриє їм нові 
горизонти, і віримо що заохотить їх у скорому майбутньому стати провідими членами нашої 
організації. 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Крайова Управа надіється, що наш Крайовий З’їзд буде успішним.  Але, щоб він таким був треба 
тісної співпраці всіх – як членів Крайової Управи як і делеґатів Осередків.  Надіємось, що не буде 
ні одного Осередку, який не був би заступлений своїми представниками на нарадах.  Перед нами 
багато справ до обговорення та вирішення.  Тільки спільними силами, та з великою візією в 
майбутнє ми зможемо бути гідними наслідниками наших попередників! 
 
До зустрічі на Крайовому З’їзді! 
 
Остаємось до Вас з пошаною та дружнім сумівським привітом, 
 

 
ЧЕСТЬ УКРАЇНИ   -     ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 
За Крайову Управу СУМ: 

 

 

              Богдан Гаргай 
                    Голова 

Петро Косцьолек 
Голова Орг. Комітету 

                      Ірина Лібер 
                        Секретар 
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